
Konštantín a Metod 
 

   Začiatkom 9. storočia pravdepodobne vznikla na dnešnom západnom Slovensku a juhovýchodnej 
Morave dŕžava, pomenovaná podľa rieky Moravy. Moravské kniežatstvo sa prvýkrát spomína 
roku 822, centrum sa volalo Morava (asi dnešné Mikulčice) a jeho kniežaťom bol asi od roku 830 
Mojmír I. Centrum Nitrianskeho kniežatstva sa volalo Nitrava (od roku 880 aj Nitra), prvýkrát sa 
spomína roku 828 (stavba prvého kresťanského kostola západných a východných Slovanov v 
Nitre), knieža bol asi od roku 825 Pribina (Privina). Veľkomoravská ríša vznikla, keď knieža 
Mojmír I. roku 833 dobyl Nitrianske kniežatstvo a tu vládol v rokoch 833 – 846. Po ňom v krajine 
panovali Rastislav (846–870), Slavomír (871), Svätopluk (871–894), Mojmír II. (894 – ?).  

   
Na území tvoriacom jadro tejto ríše, sa začalo šíriť kresťanstvo už okolo roku 800. Prvými 
misionármi boli írsko-škótski mnísi a tiež nemeckí kňazi. Knieža Pribina vo svojom sídle v Nitre dal 
postaviť doteraz prvý známy kostol na Slovensku, ktorý roku 828 posvätil salzburský arcibiskup 
Adalrám na počesť sv. Emeráma. Knieža Rastislav rozhodol získať misionárov, ktorí by hovorili 
ľudu zrozumiteľným jazykom. Okolo roku 861 sa najprv obrátil na pápeža do Ríma, ale Rím 
nevyhovel. V roku 862 sa obrátil do Carihradu k byzantskému cisárovi Michalovi III. Ten určil pre 
túto misiu dvoch bratov − Konštantín (* asi 827) a Metod (* asi 815). Prv než sa obaja bratia vydali 
na cestu na Veľkú Moravu, Konštantín zostavil slovienske písmo (hlaholiku). Prekladal do 
staroslovienskej reči najpotrebnejšie sväté knihy, začínajúc evanjeliom sv. Jána: Na počiatku bolo 
Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo. Toto sú prvé slová napísané v staroslovienčine.  
 

   V roku 863 prišli Konštantín a Metod na Veľkú Moravu. 
Konštantín a Metod odišli v roku 867 do Ríma (pápežom bol vtedy 
Hadrián II.) získať oficiálne schválenie nového liturgického jazyka a 
vysvätiť svojich učeníkov. Pravdepodobne na Vianoce roku 867, pápež 
v bazilike Santa Maria Maggiore položil staroslovienske evanjelium na 
oltár a Konštantín slúžil starosloviensku bohoslužbu. Konštantín v 
Ríme ochorel, prijal vyšší stupeň mníšskeho stavu (aj meno Cyril) a tu 
aj zomrel 14. februára 869. Metod bol vysvätený za arcibiskupa, pápež 
mu dal list pre veľkomoravské kniežatá Rastislavova, Svätopluka a 
Koceľa. V ňom oznamuje, že im posiela Metoda ako pápežského legáta 
aj pre ostatné slovanské národy. V roku 870 sa dostal k moci 
Svätopluk (synovec kniežaťa Rastislava), ktorý bol odporcom 
cyrilometodskej misie. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, ale mal 
veľké ťažkosti. Zomrel 6. apríla 885.  
   Vierozvestovia boli presvedčení, že ak chcú, aby sa kresťanstvo, kresťanský život a Cirkev 
rozvíjali, že to musí byť kultúrne kresťanstvo... (kardinál J.Ch. Korec).  



 


